NOTÍCIAS DE BRASÍLIA

Noticias de interesse da segurança pública em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, no plano federal, na semana do dia 25 de março a 05 de abril 2019.

1.

1.1

PODER LEGISLATIVO -

TRABALHO
PREVIDÊNCIA

E

Maia e Guedes se reúnem e anunciam convergência em favor da reforma da
Previdência
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a retomada do diálogo para aprovação
da reforma da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reuniu-se com Maia na
residência oficial da Câmara nesta quinta-feira (28) para afinar o discurso em torno da
aprovação da proposta (PEC 6/19). Maia confirmou a presença de Guedes na Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania na próxima quarta-feira (3).
Relator confirma apresentação do parecer da reforma da Previdência no dia 9 de abril
O relator da reforma da Previdência (PEC 6/19) na Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania (CCJ), deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), disse nesta sexta-feira
(29) que já tem convicção a respeito do parecer que deverá apresentar no dia 9 de abril.
"Só não apresentaremos antes em virtude de prazos regimentais, mas já temos total
condição de elaborar o relatório no menor tempo possível e submeter à Comissão de
Constituição e Justiça”, afirmou.
Relator na CCJ não vai antecipar discussão sobre mérito da reforma da Previdência
O relator da reforma da Previdência (PEC 6/19) na Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania (CCJ), deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), reforçou que seu
parecer vai tratar apenas da admissibilidade da proposta e que não irá antecipar juízo de
valor em relação ao mérito.
Audiência com Paulo Guedes na CCJ termina em tumulto
Em meio a mais um bate-boca, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara, deputado Felipe Francischini (PSL-PR), encerrou há pouco a audiência pública
com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para debater a proposta de reforma da
Previdência Social.
Não trato de número de votos nem de prazos, diz Rodrigo Maia sobre reforma da
Previdência
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a Casa não tem prazo
definido nem ele trata de número de votos para aprovar a reforma da Previdência. Maia
participou de evento sobre esse tema promovido pelo Fórum Empresarial Lide, em Campos
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do Jordão (SP), nesta sexta-feira (5). Participaram também o presidente do Senado, Davi
Alcolumbre, e o ministro da Economia, Paulo Guedes.

1.2

COMISSÃO DE
ORGANIZADO

SEGURANÇA

PÚBLICA

E

COMBATE

AO

CRIME

Líder do governo diz que há acordo para apressar pacote anticrime
A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), informou em suas
redes sociais que o pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro,
caminhará rapidamente na Câmara. “O compromisso de celeridade na Câmara foi
assumido hoje durante café da manhã comigo e Moro na casa do presidente da Câmara”,
disse a deputada. Ela informou também que os projetos serão analisados ao mesmo tempo
pelo Senado.
Maia diz que grupo de trabalho ajuda na aprovação do projeto anticrime
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que mostrou ao ministro da
Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, que a criação de um grupo de trabalho para
analisar o pacote anticrime não traz nenhum prejuízo à discussão dos projetos na Casa.
Combate à violência contra a mulher poderá receber verba de Fundo de Segurança
Pública
O Projeto de Lei 123/19 autoriza o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) a financiar
programas de prevenção e combate à violência contra a mulher. A proposta tramita na
Câmara dos Deputados. O texto foi apresentado pela deputada Renata Abreu (Pode-SP),
e baseia-se em proposta (PL 6129/16) do ex-deputado Flavinho (SP), arquivada
na legislaturapassada, encerrada em 31 de janeiro de 2019.
CCJ aprova inclusão de primeiros socorros na formação de PMs
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou, nesta terça-feira (02), o
Projeto de Lei 8248/14, que inclui o ensino de primeiros socorros na grade curricular do
curso de formação de soldados da Polícia Militar (PM). O relator, deputado Pompeo de
Mattos (PDT-RS), apresentou parecer pela constitucionalidade do texto. Ele defendeu a
importância da proposta: “pode significar a diferença entre vida e morte. Um policial que
está ali, pelo respeito que tem e pela informação que terá com base nesse currículo, vai
desempenhar com muito mais zelo e capacidade o seu papel.”
Coordenadora diz que Maia pediu celeridade na conclusão dos trabalhos sobre
pacote anticrime
A coordenadora do grupo de trabalhocriado para analisar o pacote anticrime encaminhado
pelo governo (PL 882/19 e outros), deputada Margarete Coelho (PP-PI), disse que o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu celeridade na conclusão dos trabalhos. Ela se
encontrou com Maia na residência oficial nesta terça-feira (2).
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Moro virà à Câmara na terça para discutir pacote anticrime com grupo de trabalho
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, virá à Câmara dos Deputados na
terça-feira (9) para discutir o pacote anticrime (PL 882/19) com o grupo de trabalho (GT)
que analisa a matéria. A informação foi confirmada pela coordenadora do GT, deputada
Margarete Coelho (PP-PI), após reunião com o ministro e outros integrantes do grupo de
trabalho hoje (3), no Palácio da Justiça.
Grupo que analisa combate à violência define audiências; Moro virá na terça
O grupo de trabalho criado para analisar mudanças na legislação penal e processual
aprovou nesta quinta-feira (4) requerimentos para a realização de audiências públicas. Os
debates serão realizados às terças pela manhã e às quintas à tarde. As datas ainda serão
divulgadas. Antes, na próxima terça (9), às 14 horas, o ministro da Justiça, Sérgio Moro,
será ouvido pelo colegiado, mas em reunião fechada.
Projeto destina recursos de fundo penitenciário para batalhões de choque das PMs
O Projeto de Lei Complementar (PLP) 4/19 autoriza o Fundo Penitenciário Nacional
(Funpen) a financiar a criação, a capacitação, e aquisição de equipamentos e veículos
especializados para os batalhões de choque das Polícias Militares. O texto tramita na
Câmara dos Deputados.
1.3

POLÍTICA

Congresso instala cinco comissões para analisar MPs
Cinco comissões mistas para a análise de medidas provisórias foram instaladas na tarde
desta quarta-feira (27). Uma delas vai examinar a MP que estende até 31 de dezembro de
2019 o prazo para adesão ao Programa de Regularização Ambiental (MP 867/18). Com
isso, o proprietário ou posseiro rural inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR) ganhou
mais um ano de prazo.
Maia avalia que capitalização individual na reforma da Previdência não será aprovada
No texto encaminhado pelo governo, cada trabalhador terá uma conta individual na qual
depositará suas contribuições e que também poderá receber contribuições dos
empregadores. Maia sugeriu um sistema híbrido, que garanta uma renda mínima de até
cinco ou seis salários mínimos. O sistema atual é de repartição, ou seja,
independentemente do que foi contribuído, o trabalhador recebe o que foi definido em lei
para o seu caso.
Para Maia, governo precisa conversar com quem ainda tem dúvidas sobre a reforma
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu que o governo construa
uma agenda de votações com os partidos e com os parlamentares que ainda estão em
dúvida em relação à reforma da Previdência (PEC 6/19). Ele afirmou ainda que, se for
convidado, irá conversar com o presidente Jair Bolsonaro sobre o assunto.
1.6

RELAÇÕES EXTERIORES

Grupo Parlamentar Brasil-China será reativado na quinta-feira

.
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O Grupo Parlamentar Brasil-China será reativado hoje, durante ato no Senado Federal.
Deputados e senadores irão eleger uma nova diretoria e deliberar sobre o estatuto do grupo.
Em seguida, no mesmo local, também será instalado o Grupo Parlamentar BrasilSingapura.

1.7

AGENDA
DA
DEPUTADOS

CÂMARA

DOS

Agenda da semana
SEGUNDA-FEIRA (8)
10 horas
Sessão Solene
Homenagem à Ordem DeMolay através do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil e do
Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil.
Plenário Ulysses Guimarães
10h30
Comissão do Esporte
Visita técnica ao Centro de Treinamento do Flamengo.
Rio de Janeiro (RJ)
13 horas
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
Encontro da Comissão de Agricultura na ExpoLondrina 2019.
Londrina (PR)
14 horas
Conselho de Comunicação Social
Reunião para tratar, entre outros assuntos, da atualização dos projetos de leis sobre comunicação; e da
cartilha de apresentação do conselho aos parlamentares.
Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 3 da ala Alexandre Costa, no Senado
14 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães
TERÇA-FEIRA (9)
9 horas
Sessão Solene
Homenagem ao Dia Mundial de Combate ao Câncer.
Plenário Ulysses Guimarães
9 horas
Comissão Mista sobre a MP 868/18
Medida provisória que reformula o marco legal do saneamento básico.
Audiência pública.
Foram convidados, entre outros, os representantes da Agência Nacional de Águas (ANA); da Associação
Brasileira de Agências de Regulação (Abar); e da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental (Abes).
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Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado
10 horas
Frente Parlamentar em Defesa da Democracia e Direitos Humanos
Lançamento da frente.
Plenário 15
10h30
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle; e Comissão de Viação e Transportes
Audiência pública para debater a exploração da infraestrutura da Ferrovia Norte-Sul Tramo Central
(FNSTC), recentemente leiloada, e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol).
Foram convidados, entre outros, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas; o presidente do
Tribunal de Contas da União (TCU), José Mucio Monteiro; e o procurador do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas da União (MPTCU), Júlio Marcelo de Oliveira.
Plenário 11
14 horas
Comissão de Seguridade Social e Família
Audiência pública para debater a alienação parental.
Foram convidados, entre outros, as presidentes do Instituto Brasileiro de Direito de Família - DF, Renata
Nepomuceno e Cysne; da ONG Vozes de Anjos, Ana Maria Iencarelli; e o representante da Defensoria
Pública, Jair Soares Júnior.
Evento interativo pelo e-Democracia
Plenário 7
14 horas
Comissões de Defesa do Consumidor; de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e de
Seguridade Social e Família
Audiência pública para prestação de informações sobre a liberação de registros de agrotóxicos.
Foi convidada a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.
Evento interativo pelo e-Democracia
Plenário 8
14 horas
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
Audiência pública para debater a extinção do passivo do Funrural.
Foram convidados, entre outros, o auditor-fiscal Marcos Hubner Flores, representando a Receita Federal do
Brasil; e representantes do Ministério da Economia, do Ministério da Agricultura e da Advocacia-Geral da
União.
Plenário 6
14 horas
Comissão de Finanças e Tributação
Audiência pública para debater ameaças de revogação da Lei Kandir e seus impactos para a economia
brasileira.
Foram convidados, entre outros, o governador do Pará, Helder Barbalho; o ministro do Tribunal de Contas
da União (TCU) Aroldo Cedraz; e o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
João Martins.
Plenário 4
14 horas
Grupo de Trabalho sobre Legislação Penal e Processual Penal
Reunião fechada de trabalho com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, para análise
de mudanças promovidas na legislação penal e processual penal.
Sala de líderes
14h30
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
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Análise da reforma da Previdência (PEC 6/19).
Plenário 1
14h30
Comissão Mista sobre a MP 859/18
A medida provisória trata da aplicação de recursos do FGTS em operações de crédito para entidades
filantrópicas e sem fins lucrativos.
Votação do relatório.
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado
14h30
Comissão Mista sobre a MP 869/18
Medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
Audiência pública.
Foram convidados, entre outros, o titular da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Spencer; a representante da Coalizão Direitos na Rede,
Bia Barbosa; e o subchefe adjunto executivo da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da
Presidência da República, Felipe Cascaes Sabino Bresciani.
Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado
14h30
Comissão Mista sobre a MP 863/18
A medida provisória altera o Código Brasileiro de Aeronáutica.
Votação do relatório do senador Roberto Rocha (PSDB-MA).
Plenário 7 da ala Alexandre Costa, no Senado
14h30
Comissão Mista sobre a MP 866/18
Medida provisória que divide as atribuições da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero)
para criar a NAV Brasil.
Votação do relatório do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).
Plenário 9 da ala Alexandre Costa, no Senado
14h30
Comissão Externa de Violência Doméstica contra Mulher
Audiência pública para debater a violência contra as mulheres: protocolos de atendimento nas unidades
policiais até a sentença judicial.
Foram convidados, entre outros, a juíza coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher e titular do Juizado de
Violência Doméstica contra a Mulher de Taguatinga (DF), Luciana Lopes; a delegada chefe da Delegacia de
Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Distrito Federal, Sandra Gomes Melo; e a presidente da Comissão
de Combate à Violência Familiar da OAB-DF, Selma Maria Frota Carmona.
Plenário 13
14h30
Comissão Externa sobre a Crise na Fronteira da Venezuela com o Brasil
Votação de requerimentos.
Plenário 14
15 horas
Comissão Mista de Orçamento
Instalação e eleição da mesa.
Plenário 2
16 horas
Frente Parlamentar da Justiça Notarial e Registral
Lançamento da frente.
Salão Nobre
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16 horas
Votações em Plenário
Análise de propostas, entre elas a medida provisória que facilitou a privatização de distribuidoras de energia
sob controle da Eletrobras (MP 855/18).
Plenário Ulysses Guimarães
QUARTA-FEIRA (10)
9 horas
Comissão de Educação
Lançamento da 20ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública.
Plenário 10
9 horas
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Audiência pública para debater as prioridades para o ano em curso e as perspectivas de atuação futura do
Ministério da Defesa.
Foi convidado, o ministro da Defesa, general Fernando de Azevedo e Silva.
Plenário 3
9 horas
Comissão de Viação e Transportes
Audiência pública para debater o aumento de tarifas de pedágio para reequilibrar os contratos de concessão
de rodovias.
Foram convidados, entre outros, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas; o diretor-geral do
Dnit; Antônio Leite dos Santos Filho; e o diretor-geral da ANTT, Mario Rodrigues Junior.
Plenário 11
9h30
Comissão de Seguridade Social e Família
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 7
10 horas
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
Votação de requerimentos.
Plenário 12
10 horas
Comissões de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia; e de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
Audiência pública para esclarecimentos sobre novos procedimentos e acordos do Ministério do Meio
Ambiente.
Foi convidado o ministro do Meio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles.
Evento interativo pelo e-Democracia
Plenário 2
10 horas
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; Comissão de Direitos Humanos e
Minorias; e Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Exposição sobre o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST) firmado entre o Brasil e os Estados Unidos,
relativo ao uso comercial do Centro de Lançamentos de Alcântara.
Evento interativo pelo e-Democracia
Plenário 13
10 horas
Comissão de Finanças e Tributação
Votação de requerimentos.
Plenário 4
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10 horas
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 5
10 horas
Comissão de Educação
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 10
10 horas
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 6
10 horas
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
Votação de projetos.
Plenário 1
10 horas
Comissão de Minas e Energia
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 14
10 horas
Comissão de Defesa do Consumidor
Audiência pública para debater voos regionais, altos preços de passagens, cancelamento de rotas e
questões afins.
Foram convidados, entre outros, o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), José
Ricardo Botelho; o secretário nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Luciano Benetti
Timm; e o presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
Ricardo Barbosa Cardoso Nunes.
Evento interativo pelo e-Democracia
Plenário 8
10 horas
Comissão de Desenvolvimento Urbano
Votação de requerimentos.
Plenário 16
10 horas
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
Lançamento da publicação Idoso: conheça seus direitos.
Salão Nobre
10 horas
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
Pauta a definir.
Plenário 9
10h30
Frente Parlamentar em Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica
Lançamento da frente.
Plenário a definir
11 horas
Comissão de Viação e Transportes
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Votação de requerimentos.
Plenário 11
13 horas
Comissão do Esporte
Votação de requerimentos.
Plenário 4
13h30
Comissão de Cultura
Manifesto Cultural - Dia da Escola de Samba.
Plenário 10
Após reunião ordinária
Comissão de Cultura
Audiência pública com a presença do ministro da Cidadania, Osmar Terra, para apresentar as propostas do
seu ministério.
Plenário 10
14 horas
Comissão Mista sobre a MP 867/18
Medida provisória que prorroga até 31 de dezembro de 2019 o prazo para adesão ao Programa de
Regularização Ambiental (PRA).
Audiência pública.
Foram convidados, entre outros, o subprocurador-geral da República, Nívio de Freitas Silva Filho; o
procurador da República Marco Antonio Ghannage Barbosa; e a coordenadora do Observatório do Código
Florestal, Roberta Del Giudice.
Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 9 da ala Alexandre Costa, no Senado
14 horas
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
Apresentação do relatório final de 2018 da Subcomissão Especial.
Plenário 16
14 horas
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Votação de requerimento.
Plenário 13
14 horas
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
Votação de requerimentos.
Plenário 15
14 horas
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Votação de projetos.
Plenário 6
14 horas
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
Audiência pública para debater as prioridades de agenda para a pessoa idosa.
Foi convidado o secretário de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos, Antônio Fernandes Toninho Costa.
Evento interativo pelo e-Democracia
Plenário 16
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14 horas
Comissão de Turismo
Pauta a definir.
Plenário 5
14 horas
Comissão de Direitos Humanos e Minorias
Audiência pública para debater a situação dos conselhos e comissões no âmbito do Poder Executivo.
Foram convidados, entre outros, a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
Damares Alves; a subprocuradora-geral da República e procuradora federal dos Direitos dos Cidadãos,
Deborah Duprat; e o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Zasso Pigatto.
Plenário 9
14h30
Comissão de Cultura
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 10
14h30
Comissão do Esporte
Audiência pública sobre a situação dos alojamentos das categorias de base dos centros de treinamento dos
clubes de futebol.
Foram convidados, entre outros, o vice-coordenador da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração
do Trabalho da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Trabalho (Coordinfância), Ronaldo José
de Lira; e representantes dos clubes de futebol e do Corpo de Bombeiros.
Evento interativo pelo e-Democracia
Plenário 4
14h30
Comissão Mista sobre a MP 870/18
Medida provisória que estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos
ministérios.
Instalação e eleição.
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado
14h30
Comissão Mista sobre a MP 869/18
Medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
Audiência pública.
Foram convidados, entre outros, o promotor de Justiça e coordenador da Unidade Especial de Proteção de
Dados e Inteligência Artificial do MPDFT, Frederico Meinberg Ceroy; e o fundador do Data Privacy Brasil,
professor Bruno Bioni.
Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 7 da ala Alexandre Costa, no Senado
14h40
Comissão Mista sobre a MP 871/18
Medida provisória que, entre outros pontois, institui o programa especial para análise de benefícios com
indícios de irregularidade e o programa de revisão de benefícios por incapacidade.
Instalação e eleição do presidente da comissão.
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado
14h50
Comissão Mista sobre a MP 872/18
Medida provisória que institui o programa especial para prorrogar o prazo de recebimento de gratificações
pelos servidores ou empregados requisitados pela Advocacia-Geral da União, e sobre cooperação
federativa no âmbito da segurança pública.
Instalação e eleição do presidente da comissão.
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado
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15 horas
Comissão Mista sobre a MP 873/18
Medida provisória que altera a Consolidação das Leis do Trabalho para dispor sobre a contribuição sindical.
Instalação e eleição.
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado
15 horas
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Audiência pública sobre a pessoa autista e o sistema de saúde no Brasil.
Foram convidados, entre outros, representantes do Movimento Orgulho Autista Brasil (Moab); e o médico e
professor do curso de Medicina da Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul (Uems), José Carlos
Rosa Pires de Souza.
Evento interativo pelo e-Democracia
Plenário 13
15 horas
Comissão de Turismo
Audiência pública para debater a importância e condições do ensino superior e da qualificação do turismo
no Brasil.
Foram convidados, entre outros, o diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac),
Sidney Cunha; o presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), João
Henrique de Almeida Sousa; e o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e
Hospitalidade (Contratuh), Wilson Pereira.
Plenário 5
15h10
Comissão Mista sobre a MP 875/18
Medida provisória que institui auxílio emergencial pecuniário para famílias beneficiárias do Bolsa Família e
para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social e da Renda Mensal Vitalícia
residentes em Brumadinho (MG), em decorrência do estado de calamidade pública reconhecido pela
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Instalação e eleição do presidente da comissão.
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado
15h20
Comissão Mista sobre a MP 876/18
Medida provisória que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins.
Instalação e eleição do presidente da comissão.
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado
16 horas
Votações em Plenário
Pauta remanescente do dia anterior.
Plenário Ulysses Guimarães
17 horas
Câmara dos Deputados
Ato de avaliação de 100 dias do governo federal.
Plenário 6
QUINTA-FEIRA (11)
9 horas
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
Pauta a definir.
Plenário 1
9 horas
Comissão Mista sobre a MP 868/18
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Medida provisória que reformula o marco legal do saneamento básico.
Audiência pública.
Foram convidados, entre outros, o professor Rodrigo Pagani de Souza, da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo; o presidente da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento,
Aparecido Hojaij; e o especialista sênior de Água e Saneamento do Banco Mundial, Marcos Thadeu Abicalil.
Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 9 da ala Alexandre Costa, no Senado
9 horas
Votações em Plenário
Pauta remanescente do dia anterior e análise de acordos internacionais.
Plenário Ulysses Guimarães
9h30
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Audiência pública para debater a política de comércio exterior do Brasil.
Foram convidados, entre outros, o ministro da Economia, Paulo Guedes; o superintendente da Zona Franca
de Manaus (Suframa), Alfredo Alexandre de Menezes Junior; e o presidente substituto da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), Paulo Afonso Ferreira.
Plenário 5
9h30
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
Audiência pública para debater os encaminhamentos da representação que a Mesa da Câmara dos
Deputados apresentou ao Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o Acordo de Assunção de
Compromissos firmado entre o Ministério Público Federal e a Petrobras.
Foram convidados, entre outros, representantes do TCU; da Advocacia-Geral da União (AGU); e do
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Evento interativo pelo e-Democracia
Plenário 12
9h30
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Audiência pública para debate sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e o Planejamento
Espacial Marinho.
Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério do Meio Ambiente; do Ministério de Minas e
Energia; e o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Jorge Seif Júnior.
Evento interativo pelo e-Democracia
Plenário 8
9h30
Comissão de Cultura
Audiência pública para discutir a nova política de patrocínio da CEF, do BB, do BNDES, da Petrobras e dos
Correios na área da cultura.
Foram convidados representantes das cinco instituições.
Plenário 10
10 horas
Comissão de Seguridade Social e Família
Audiência pública para debater a classificação indicativa para conteúdo em vídeo na internet.
Foram convidados, entre outros, o ministro da Justiça, Sérgio Moro; o diretor de Políticas Públicas e
Relações Governamentais do Google Brasil, Marcelo Lacerda; e o presidente da Sociedade Brasileira de
Informática em Saúde (SBIS), Luis Gustavo Gasparini Kiatake.
Evento interativo pelo e-Democracia
Plenário 7
16 horas
Votações em Plenário
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Pauta remanescente da sessão anterior.
Plenário Ulysses Guimarães
SEXTA-FEIRA (12)
9 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães

Link: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/542776-AGENDADASEMANA.html

2.
2.1

PODER LEGISLATIVO PROPOSIÇÕES
APRESENTADAS

CCJ ouve ministro Sergio Moro na quarta-feira
Sergio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, confirmou presença na audiência
pública da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) que ocorrerá na próxima
quarta-feira (27), a partir das 10h. Ele virá explicar aos senadores as diretrizes e prioridades
de sua gestão na pasta da Justiça.
Próximos ministros indicados para o STF poderão ter mandato de 8 anos
Aguarda escolha de relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) a
proposta de emenda à Constituição (PEC 16/2019) que determina que os próximos
ministros escolhidos para compor o Supremo Tribunal Federal (STF) terão mandatos de
oito anos, sem direito a serem reconduzidos ao cargo. Atualmente, o cargo de ministro do
Supremo é vitalício, mas, como qualquer servidor público, a aposentadoria é obrigatória
aos 75 anos.
Debatedores cobram presença do governo para discutir reforma da Previdência
A Comissão de Direitos Humanos (CDH) e outros colegiados continuam esperando que o
governo defenda sua reforma da Previdência entre os senadores e faça o contraditório nos
debates, afirmou o senador Paulo Paim (PT-RS) nesta terça-feira (26). A reclamação sobre
a ausência de interlocutores do governo no Senado foi feita durante audiência pública da
CDH sobre o impacto da reforma da Previdência para os servidores públicos.
Custos da mudança da Previdência para o sistema de capitalização será debatido na
CAE
O custo da transição do atual modelo de Previdência Social, de repartição, para o de
capitalização, como propõe a reforma (PEC 6/2019), será discutido na Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE). O requerimento para a audiência pública sobre o assunto foi
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aprovado nesta terça-feira (26), mas ainda não há data definida para o debate. De acordo
com o autor do pedido, o senador Rogério Carvalho (PT-SE), os cofres públicos podem
sofrer com os chamados custos de transição.
Plenário debate PEC que autoriza militares a acumularem funções
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que autoriza militares a exercerem de forma
cumulativa funções nas polícias e corpos de bombeiro militares, cargo de professor ou em
profissões regulamentadas na saúde, passou pela terceira sessão de discussão em
primeiro turno no Plenário.
Moro diz que está aberto a negociar mudanças no pacote anticrime
Em audiência pública da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta
quarta-feira (27), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, voltou a defender
o endurecimento das punições a crimes de corrupção e a crimes contra a vida, foco do
pacote anticrime apresentado por ele ao Congresso em fevereiro. O ministro afirmou que
está aberto ao diálogo e a aperfeiçoamentos sugeridos pelos parlamentares.
Collor defende reestruturação das carreiras militares
O senador Fernando Collor (Pros-AL) defendeu em Plenário nesta quarta-feira (27) a
reestruturação das carreiras militares. Collor se referiu ao Projeto de
Lei (PL) 1.645/2019, que trata das pensões militares; das regras para promoções dos
oficiais da ativa e dos requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de
carreira do Exército. A proposta, na visão do parlamentar, visa corrigir ainda a defasagem
salarial da categoria, há anos sem reajuste.
PEC que permite a militares atuar como professores é discutida em Plenário
Passou pela quarta sessão de discussão em primeiro turno nesta quarta-feira (27) a
proposta de emenda à Constituição (PEC 141/2015) que permite a militares a acumulação
do cargo com as funções de professor ou profissional da saúde. A mudança vale para
integrantes das polícias e dos corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito
Federal. O texto ainda precisa passar por mais uma sessão de debates antes de ser votado
em primeiro turno.
Projeto que prevê mulheres no serviço militar está na pauta da CRE
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) analisa na quinta-feira (4) um
projeto que prevê o direito das mulheres de prestarem o serviço militar. Pelo texto (PLS
213/2015), da ex-senadora Vanessa Grazziotin, elas poderão escolher prestar o serviço
militar ao completarem 18 anos, a exemplo dos jovens de sexo masculino, mas sem o
caráter obrigatório.
Plenário aprova em primeiro turno PEC da acumulação de cargos por militares
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Por 64 votos a favor e 1 contra, o Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (2), em
primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição (PEC 141/2015) que permite a
militares a acumulação do cargo com as funções de professor ou profissional da saúde. O
presidente do Senado, Davi Alcolumbre, incluirá na pauta da quarta-feira (3) a votação da
proposta em segundo turno após aprovação da quebra de interstício.
Projeto do pacote anticrime altera 13 leis da área penal e criminal
Reapresentado no Senado pela senadora Eliziane Gama (PPS-MA) e outros senadores, o
projeto de lei (PL) 1.864/2019 contém medidas consideradas a espinha dorsal do pacote
anticrime de autoria do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O texto altera 13 leis e
decretos nas áreas de atuação policial, regras de processo penal, banco de dados,
progressão de regime, corrupção e enriquecimento ilícito, entre outros. O Senado Marcos
do Val (PPS-ES) foi escolhido relator do projeto na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ).
3.

PODER JUDICIÁRIO

3.1

SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

2ª Turma: defesa e MPF se manifestam no julgamento de habeas corpus em favor de
Eduardo Cunha
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento do Habeas
Corpus (HC) 165036, no qual a defesa do ex-deputado Eduardo Cunha pede que o
colegiado reconheça a consunção (absorção de um crime pelo outro) entre os delitos de
corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação penal em que foi condenado pelos dois
crimes e por evasão de divisas. De acordo com a condenação, proferida pelo juízo da 13ª
Vara Federal de Curitiba (PR), Cunha recebeu 1,3 milhões de francos suíços a título de
vantagem indevida no âmbito do contrato de aquisição, pela Petrobras, dos direitos de
participação na exploração de um campo de petróleo na República do Benin, na África.
Há 30 anos, solenidade na Suprema Corte marcava a instalação do STJ
“A criação do STJ brindou o país com uma alta instância judicial exclusivamente dedicada a
uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional, fortalecendo o sistema de proteção e
de garantia dos direitos do cidadão”, disse o presidente do STF, ministro Dias Toffoli.
6.

ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME

INSCRIÇÕES PARA O XII ENEME DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2019 EM SÃO PAULO
JÁ ESTÃO ABERTAS
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A FENEME em conjunto com entidades filiadas realiza periodicamente o ENEME –
Encontro Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais e do DF onde além do
objetivo de proporcionar intercambio entre Oficiais e demais militares dos Estados e do DF,
realiza palestras e painéis sobre vários temas relevantes no contexto da Segurança Pública
e para as Instituições Militares Estaduais em particular.
PARTICIPAÇÃO DA FENEME NA REUNIÃO DO CNCG NO RIO DE JANEIRO
Hoje dia 04 de abril de 2019 (quinta-feira) no Rio de Janeiro, o Presidente da FENEME
Coronel PMSC Marlon,realizou palestra no Rio de Janeiro aos Comandantes Gerais das
Policias Militares e dos Corpos de bombeiros Militares durante Reunião do CNCG Conselho Nacional de Comandantes Gerais sobre o Sistema de Proteção Social dos
Militares, particularmente sobre PEC 06/19 e o PL 1.645/19.
CURSO DE ASSESSORIA PARLAMENTAR EM FORTALEZA – CE
Entre os dias 01 a 05 de abril de 2019 na cidade de Fortaleza - Ceará, realizou-se mais
um CURSO DE ASSESSORIA PARLAMENTAR para Oficiais Militares Estaduais e
convidados de outras Instituições parceiras tendo como local as dependências da
Assembleia Legislativa do mesmo Estado.
7.

CURTA E SIGA A FENEME NAS REDES
SOCIAIS
Facebook: https://www.facebook.com/secretariofeneme.feneme
Twitter: https://twitter.com/realfeneme
Sites: www.feneme.org.br / www.ciclocompleto.com.br

Brasília, 08 de março 2019.

OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES E ESTRATEGICAS PARA A FENEME NO AMBITOS DOS PODERES, ORGAOS E INSTITUICOES, ESTAO SENDO REPASSADAS VIA
RELATORIOS E COMUNICACOES COMPLEMENTARES AO PRESIDENTE DA ENTIDADE, PARA OS ENCAMINHAMENTOS NECESSARIOS.

